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Hallo allemaal, 

Het nieuwe jaar is weer begonnen.  

En dat is mooi; na de feestdagen weer lekker basketballen.  

Zorgen dat de oliebollen er weer afgetraind worden. 

Dit is natuurlijk een makkelijk bruggetje naar het oliebollentoer-

nooi van begin januari.  

Het mevodreamteam bestaande uit ko, klaasjan en jeroen hebben 

mooi even -kont geschopt- in dirksland bij sparta.   

Ze hebben het oliebollentoernooi gewonnen: duidelijke thumbs 

up! 

De competities zijn ook weer begonnen. Daar toch even een toe-

lichting over geven. In zeeland wordt vaak gespeeld tot januari. 

Dan wordt er geschoven met de teams. Dat betekent de mindere, 

eentje naar beneden. Maar ook de betere, eentje omhoog. Hier-

door ontstaan er bijvoorbeeld competities met u16 en u18 teams, 

die waarschijnlijk wel gelijkwaardig zijn kwa sterkte.  

En dat is leuk en het belangrijkste!  

We zullen het zien aankomende wedstrijden. 

27 Januari was de bowlingavond en tevens een bijeenkomst over 

het wel en wee van de vereniging. 

Al met al een geslaagde avond. 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

Basketballer van de 

maand 

Naam: Martijn Hart 

Woonplaats: Burgh-Haamstede 

Hallo allemaal ik ben Martijn Hart. 
12 jaar oud en woon in Burgh-
Haamstede ik zit op de Pontes Pieter 
Zeeman in de eerste klas (1b) 
ik speel in de U14 we spelen wedstrij-
den op de vrijdag avond ik vind dat 
zelf heel handig omdat we dan uit 
kunnen slapen op zaterdag, we trai-
nen op de dinsdag avond om half 8 
tot 9 uur. 
Ik heb 3 broertjes en 6 nichten. 
Ik vind zelf basketbal een super sport 
omdat ik me daar mezelf in voel,Ik 
speel op afwissende posities het 
fijnst vind ik om center te spelen. 
En daarnaast doe ik ook nog judo en 
scouting.  
Ik hoop iedereen nog een top sei-
zoen. 
met vriendelijke groeten  
Martijn Hart 
 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                      

  

 

 

 

 



Afmelden Nieuwsbrief mjverboom@zeelandnet.nl 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


